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Salutació del President
Estimats socis i mutualistes, és el moment de rebrotar...

Tot i les dificultats que ens envaeixen en l’actualitat, i gràcies a la il·lusió i a 
la solidesa del nostre Montepio, continuem  consolidant-nos com una de 
les més nombroses entitats del nostre territori i província.
Com a Mutualitat sense ànim de lucre, l’objectiu del Montepio es 
proporcionar a tots els nostres mutualistes les millors prestacions i 
assessoraments per cobrir els riscos que puguin afectar a les persones, i 
orientar-los en aquestos moments tant difícils que moltes famílies viuen. Es 
per això que el nostre objectiu està centrat en anar ampliant el ventall de 
prestacions i fer-les extensives a la resta de membres de la família.
El nostre esperit mutualista, tant arrelat en la nostra societat, ha fet que això 
sigui possible.
A l’Estació de Servei, tenim com a novetat un nou gasoil extra que hem 
identificat com a “Gold Montepio”. Des dels inicis de l’Estació, l’objectiu 
de l’entitat ha estat presidit per la idea de garantir al seu soci un producte 
al millor preu però de màxima qualitat. Aquest nou producte ve a donar 
resposta a n’aquells clients i associats que ens el demanaven.  El carburant 
està provis d’unes propietats i característiques que proporcionen al motor 
avantatges com la neteja de bomba i injectors, la millora del consum 
i vida del motor i la considerable reducció en la emissió de partícules 
contaminants.
Us recordo que heu de portar la vostra targeta-carnet per tal de poder 
repostar a la nostra Estació de Servei. Es del tot necessari que puguem 
identificar informàticament als socis per tal d’aplicar-vos el corresponent 
descompte que solament com a SOCIS teniu dret.
Qualsevol acció contraria a n’aquesta suposaria un detriment a tots els que 
fem possible que ens convertim en l’associació més important d’aquestes 
Terres.
Una altra novetat que segur serà ben rebuda per part de la gent jove, dir-
los que per a les properes Festes en Honor al nostre Patró Sant Cristòfol, 
estem preparant una festa presidida pel ball que tradicionalment s’ofereix 
a tots els conductors. Aquest any, la popular i meritosa Festa “Imagina 
Radio” serà l’encarregada d’oferir-nos una vetllada plena de novetats, que 
amenitzarà aquest nit tan esperada que el Montepio ofereix a tots el seu 
col·lectiu. Recomano a tots els joves que no siguin socis, que se’n facin 
abans de la Festa, ja que a més a més de poder gaudir de totes les nostres 
prestacions, obtindran l’entrada a l’esdeveniment gratuïta.
Per finalitzar, i aprofitant les festes nadalenques que s’apropen, desitjar-los 
a tots un Bon Nadal i que l’any 2013 ens auguri molta prosperitat, així com 
en el tradicional Sorteig de Nadal. Que la sort ens arribi a la nostra entitat a 
traves del numero que s’ofereix a tots els associats.

Antonio Viñas Doménech. President
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No travessi una carretera transitada.
Vesteixi o dugui quelcom lluminós o reflector.
Col·loqui els triangles de perill a 50 metres de l’accident a totes 
dues direccions.
Si és possible, apagui el contacte dels vehicles afectats.
Si és possible, posi el fre de mà dels vehicles accidentats.
Busqui perills físics: línies alta tensió, vessament de combustible, 
etc, i avisi els serveis d’emergència.

AVISAR
Avisar ràpidament als serveis de socors al telèfon 112.
Truqui al telèfon 112.
Informi: 
 - Què ha succeït i lloc exacte.
 - Escolti i respongui el que li preguntin.
 - Número de víctimes i  impressió general.
 - Tipus de lesions.
 - Característiques especials de l’accident 
(risc d’incendi, etc.)
No pengi fins que li ho indiquin.

SOCÒRRER
Una vegada assegurada la zona i donat l’avís, 
AJUDI als accidentats. 
Cal tranquil·litzar la víctima i comunicar-li que 
l’ajuda ja està en camí.

Es pot parlar amb l’accidentat o malalt, encara que no respongui 
o us sembli que està inconscient.
Determina les possibles lesions que presenta per establir prioritats.
Cal tenir en compte que, moltes vegades, la víctima que més 
crida no és la més greu.
No desplaci ni mogui les víctimes innecessàriament. Cal saber 
esperar l’arribada dels serveis de socors.
Eviti la pèrdua de calor corporal (abrigueu la víctima).
NOMÉS s’ha de fer allò del que estigui segur. En ocasions, tan 
sol unes paraules d’alè seran suficients fins que arribi el personal 
preparat per actuar en aquest tipus de situacions. Aprengui primer 
auxilis.

COM AUXILIAR LES VÍCTIMES
a) Mai treguis una víctima de l’interior d’un vehicle. Únicament 
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La gravetat d’un accident de trànsit va des d’una caiguda de 
bicicleta fins a una col•lisió múltiple amb nombroses víctimes. El 
lloc de l’accident presentarà risc per a la seguretat, principalment 
degut al trànsit de la zona, per això abans d’atendre les víctimes 
és essencial assegurar la zona.
El 57% de les morts tenen lloc en els 5 primers minuts després 
de produir-se l’accident, en el mateix lloc dels fets, i es deuen 
principalment a l’obstrucció de les vies respiratòries i a les 
hemorràgies.
Nostra actitud davant els accidents és fonamental. A la Creu 
Roja estem convençuts que és necessari adoptar una actitud 
PROACTIVA, d’observació constant, que ens permeti estar alerta 
i vigilants durant la conducció, i reaccionar de forma correcta en 
cas que es presenti algun imprevist, de manera que aquest no 
provoqui un accident.
Per això, hem desenvolupat el concepte AVA, que resumeix les 
tres conductes claus que ens permeten ajudar a mantenir aquesta 
actitud proactiva:
Advertir el risc
Valorar els possibles perills
Adoptar una actitud segura

Pauta general d’actuació davant d’una situació 
d’emergència: conducta PAS
Quan ocorre un accident, no podem permetre que els nervis o el 
desconeixement ens impedeixin actuar correctament. Perquè els 
minuts que transcorren fins que arriben els serveis de socors són 
vitals, engega la “Cadena de Supervivència”.
A la Creu Roja comptem amb un esquema clar i senzill d’actuació 
en cas d’accident. És el que nomenem conducta PAS.
Protegir tant l’accidental o malalt com un mateix o els altres.
Avisar els serveis d’emergència
Socórrer l’accidental o malat.

PROTEGIR
Abans de res i per evitar que es produeixi un 
nou accident, és primordial fer segura la zona 
de l’accident. La seva seguretat i la dels propis 
accidentats són el primer!.
Aparqui a certa distància de l’accident i deixi encesos els llums 
d’averia.

Accidents de trànsit.
Primers auxilis.
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en el cas que la seva vida corri perill (aturada cardiorespiratòria, 
incendi vehicle). Espera l’arribada del personal especialitzat.
b) Mai llevis el casc a un motorista accidentat. Només has de fer-
ho si no respira o ho fa amb dificultat i si vomita o ha vomitat. 
Retirar el casc implica un risc per a la víctima. Aquesta delicada 
maniobra ha de fer-se, almenys, per dues persones entrenades.
c) Mai portis a un accidentat a l’hospital en un vehicle particular. 
Espera que arribin els serveis de socors. Tenen els mitjans 
adequats per fer-ho.

I si, finalment, has de recórrer a la mobilització d’urgència: si 
l’accidentat està conscient, explica’l que vas a fer. Lleva-li el 
cinturó de seguretat i comprova que els peus no estan atrapats 
entre els pedals del vehicle.
Amb cura, passa els braços per sota de les aixelles. Amb una 
mà, agafa el seu avantbraç i, amb l’altra, subjecta fortament el seu 
mentó, com es mostra en el dibuix.
Extreu l’accidentat lentament, mantenint l’eix cap-coll-tronc, com 
si fos un bloc rígid. Després posa’l en un lloc segur.

REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR BÀSICA EN ADULTS 
(RCP)
Si el cor deixa de bategar, la sang no circula pel cos. En 
conseqüència, els òrgans vitals, sobretot el cervell, es veuen 
privats d’oxigen. Les cèl•lules del cervell no sobreviuen més enllà 
d’uns pocs minuts sense l’aportació d’oxigen. Podem mantenir la 
circulació sanguínia i, per tant, l’aportació d’oxigen a les cèl•lules 
mitjançant la reanimació cardiopulmonar.
Aquesta seqüència s’aplicarà a persones adultes, és a dir, a partir 
de la pubertat. La reanimació també es pot practicar amb èxit en 
nens i nenes utilitzant la mateixa seqüència que amb els adults 
però adaptant les compressions a l’edat i la grandària de l’infant.
Aproximació a la víctima
Cal garantir un mínim de seguretat abans d’iniciar aquestes 
maniobres, assegurant el lloc dels fets i comprovant que:
 - No hi hagi perill per l’actuant.
 - No hi hagi perill addicional per a la víctima.
 - No hi hagi perill per a tercers.

Posició del reanimador
Agenollis en posició estable, a un costat de la víctima, a l’altura de 
les seves espatlles, la qual cosa permetrà totes les maniobres de 
la reanimació sense modificar la posició.
1.- Asseguri el lloc dels fets. Elimini els perills que amenacin la 
seva seguretat, la de la víctima o la de les persones que es trobin 

al lloc.
VALORAR EL NIVELL DE CONSCIÈNCIA
Determinar l’estat de consciència parlant i movent 
lleugerament per les espatlles. Cal buscar la 
resposta de la víctima. Se li pot preguntar cridant: 
“Estàs bé?
 
Si respon, deixi la víctima en la posició en què l’ha 
trobat i busqui ajuda si fos necessari. Ocupi’s d’altres lesions i 
continuï observant la víctima.
Si no respon:
a) CRIDI demanant. Si pot, deixi la víctima en la 
posició en que l’ha trobat i obri les vies aèries. Si cal 
canviar-la de posició, col•loqui-la sobre l’esquena, 
sobre una superfície llisa i dura i obri les vies aèries.
 
b) Obri la via aèria. Posi-li una mà al 
front i l’altra a la barbeta, inclinant-
li el cap endarrere amb molta cura, 
la boca s’obrirà (per evitar que la 
llengua impedeixi el pas de l’aire als 
pulmons). 
 
c) Comprovi si la víctima respira normalment 
mantenint la via aèria oberta. Apropi la seva 
galta i orella a la boca i nas de la víctima 
per VEURE si es mou el pit, SENTIR l’aire i 
ESCOLTAR la respiració. Tot durant no més 
de 10 segons.
 
Si la víctima respira, busqui qualsevol lesió 
potencialment mortal, com hemorràgies 
greus, i guareixi-la si és necessari.
Col•loqui-la en posició lateral de seguretat. 
Observi constants vitals.
 
Si la víctima NO respira normalment:

1) Demani ajuda al 112 o demani a algú que ho faci.
2) Col·loqui el taló d’una mà sobre l’estèrnum a l’altura del 

CENTRE DEL PIT de la víctima.
3) Col·loqui el taló de l’altra mà damunt de la primera.
4) Entrellaci els dits i separi els dits de les costelles de la víctima.
5) Recolzi només el taló de la mà i aprofiti el pes de nostre tòrax.
6) Amb els braços rectes i els colzes ben estirats verticalment 

sobre el pit de la víctima, comprimeixi l’estèrnum 4 o 5 cm.
7) Després de cada compressió s’ha d’alliberar la pressió del 

tòrax sense que es perdi el contacte entre la vostres mans i 
l’estèrnum de la víctima.

     
8) Obri la via aèria com s’ha explicat abans.
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9) Usi dits polze i índex per pinçar fermament la part  tova del nas 
de la víctima.

10) Faci una inspiració i envolti els llavis de la víctima amb els 
seus, creant un segellat complet.

11) Insufli aire durant 1 segon fins que el pit s’elevi.
12) Retiri la boca i vigili la baixada del pit.
 Faci només dos insuflacions correctes.  
13) Alterni compressions-insuflacions en una seqüència 30:2 (30 

reportat
compressions i 2 insuflacions) a un ritme de 100 compressions 
per minut.

14) No interrompi la reanimació fins que la víctima iniciï respiració 
espontània, s’esgoti o arribi ajuda especialitzada.

COM ACTUAR DAVANT UNA HEMORRÀGIA GREU
1- Posi’s guants si pot. Retiri o talli la roba sobre la ferida.
2- Cobreixi-la amb un apòsit estèril (gasa o similar) o un drap 

sense borrissol.
3- Apliqui una pressió forta amb els dits o amb el palmell de la 

mà.
4- Elevi la part lesionada per sobre del nivell del cor de la víctima 

si no hi ha lesions.
5- Ajudi la víctima a tombar-se.
6- Apliqui un embenat compressiu sobre l’apòsit.
7- Si l’hemorràgia no es deté, col·loqui nous apòsits damunt 

del primer i continui pressionant. No llevi MAI un apòsit d’una 
hemorràgia; col·loqui nous apòsits damunt.

8- Eviti la pèrdua de calor. Abrigui l’accidentat amb una manta o 
similar.

Paco Túnez.
Voluntari Creu Roja. Monitor de socorrisme i primers auxilis.

LA FARMACIOLA
Qualsevol farmaciola ha de ser útil i el seu contingut adaptat a la necessitat específica: cotxe, casa, 
excursió, etc.
Ha de col·locar-se en un lloc ni humit ni molt sec, lluny d’una font directa de calor i fora de l’abast dels 
nens.

Farmaciola al cotxe.
En aquest cas, ha de ser de poc pes, resistent, impermeable i fàcilment transportable. Té dos funcions: 
fer una primera atenció on hi hagi risc vital fins l’arribada de l’equip d’emergències i  fer la cura de petites 
lesions.
Tot el material s’ha de revisar periódicament i s’ha de saber utilitzar.
Encara que hi ha material que pot tenir diverses utilitats, és important que tingui el necessari per actuar 
davant aturades cardiorespiratòries i hemorràgies:

- Mascareta per reanimació.
- Gases en sobres de 4-5 unitats.
- Benes de gasa de diferents mides.
- Esparadrap de roba i hipoal·lèrgic.
- Guants d’un sol ús.
- Tisores de punta rodona.

Altre material:
- Sabó.
- Antisèptic sense color (tipus clorhexidina) o acolorit (tipus povidona iodada).
- Tiretes de diferents mides.
- Triangles de roba per a fer immobilitzacions i embenatges improvisats.
- Un termòmetre.
- Bossa de gel sintètic
- Pinces
- Manta termoaïllant (color or i plata)
- Llanterna i xiulet
- Llibreta i llapis.
- Llista de telèfons útils.

Sobre la medicació: aquesta ha de ser la que de forma habitual s’utilitzi per la familia con analgètics i 
antiinflamatoris.
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treballadors que tinguin 33 anys cotitzats, poden avançar la 
jubilació –amb coeficients reductors- als 63 anys. I manté la 
possibilitat de la jubilació parcial –compartir treball i pensió- 
als 61 anys.

Aquesta llei entra en vigor el proper 1 de gener de 
2013.

Doncs bé, abans d’entrar en funcionament la referida llei, 
després de tots el tràmits legals que va tenir i dels acords 
socials, ens trobem que no se sap que passarà a partir de 
l’1 de gener. 

Aquesta afirmació ve donada per les recents manifestacions 
del Govern, mitjançant el secretari d’Estat de Seguretat 
Social, quan afirma que el Govern presentarà, en les 
properes setmanes a la Comissió parlamentària del Pacte de 
Toledo, una nova proposta de reforma de les pensions de 
jubilacions.

És una situació que ni es normal, ni habitual en un estat de 
dret com és el cas d’Espanya.

Sembla que es vol anticipar el calendari progressiu de 
jubilació als 67 anys, sense esperar a l’any 2027; res es diu si 
se respectarà als treballadors que porten més de 38,5 anys 
de cotització. Sembla que es vol endurir la jubilació parcial, 
fins i tot, a la seva desaparició. Així mateix, també volen 
endurir molt més la jubilació anticipada dels 63 anys. I tot 
això, ho justifiquen, per que diuen que són uns privilegis que 
suposen una gran llosa per les finances del sistema de la 
Seguretat Social; resulta estrany que aquesta gran llosa no 
ho fos a l’agost de l’any passat quan s’aprovà la llei. I tampoc 
se sap dir si les pensions es revaloritzaran o no.

Bé, per fer aquests canvis d’una llei, que encara no ha entrat 
en vigor, se suposa que hi haurà un ampli acord social que 
minimitzi els efectes als treballadors que porten molts anys 
cotitzats. És d’esperar que sigui d’aquesta manera i no 
utilitzant el sistema ultra ràpid del “Real Decreto Ley”.

Després de portar tota una vida treballant 
i a l’apropar-se al voltant dels 60 anys, o 
com a màxim als 65 anys, tot treballador 
espera i desitja poder deixar el treball 
diari i rebre una pensió pública –i digna- 
com a resultat d’unes cotitzacions fetes 
durant l’exercici de la seva vida laboral.

No obstant, hi ha dos fets inqüestionables 
que han fet modificar les normes 
reguladores de la pensió de jubilació. 

Són, per una part, la disminució prolongada de les taxes 
de natalitat i per l’altra banda, i molt positiva, l’increment 
de l’esperança de vida. Això, entre altres factors, comporta 
una inversió de l’estructura de la piràmide de població, 
incrementant el número de pensionistes en relació amb la 
població activa.

El Govern de l’Estat conscient de que cal mantenir equilibrats 
els comptes de la Seguretat Social i seguint l’Informe 
d’Avaluació i Reforma del Pacte de Toledo, va subscriure 
l’any passat en el marc del Diàleg social, un acord amb els 
interlocutors socials. Aquest acord es va veure plasmat en 
una llei, va ser la Llei 27/11, i publicada al BOE el 2 d’agost 
de 2011.

Amb aquesta llei, s’assegura que el sistema de pensions 
respondrà davant dels nous desafiaments i estarà en 
condicions financeres òptimes i sòlides per garantir a 
generacions futures prestacions socials suficients.

Es pot destacar d’aquesta llei que l’edat ordinària de jubilació 
passa dels 65 anys al 67 anys, si bé, en un període transitori 
de 15 anys, a raó d’incrementar el primers anys un mes i 
els últims anys 2 mesos, essent de plena aplicació a partir 
de l’any 2027; però es podran continuar jubilant als 65 anys 
els treballadors que durant la seva vida laboral hagin cotitzat 
més de 38 anys i mig.

També estableix, com a novetat en el sistema, que tots els 

Pensions de jubilació,
present i futur

J. Màrius Abelló Castellà
Advocat - Graduat Social
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A les Terres de l’Ebre està representada 
per Auto Catalunya, una empresa 
familiar, que inicià la seva trajectòria al  
1975 . Actualment, compta amb unes 
instal·lacions de 1500m2 ubicades al 
Polígon Industrial La Ravaleta, par 1.9 
entre Tortosa y Roquetes.
A Auto Catalunya estem orgullosos de 
formar part de la família Chevrolet, la 
llegendària marca americana que va ser 
fundada el 3 de novembre de 1911 pel 

famós pilot de carreres Louis Chevrolet.
Sense Chevrolet, amb més de 210 milions de cotxes venuts 
en tot el món, no es podria entendre la història de l’automòbil. 
Models tan carismàtics com el Suburban, Bel-Aire, Impala 
o els mítics Corvette o Camaro son icones de la indústria 
del automòbil en tot el món. Tampoc es podria entendre 
la història de la competició, sense tindre en compte que 
Chevrolet es la marca mes guardonada de la història: Indy 
500, Nascar, LeMans, WTCC...  
Però per a Chevrolet no tot són cotxes. Chevrolet, a més 
també te una llarga història d’ajuda a causes socials i l’any 
passat, coincidint amb el centenari de la marca es van donar 
100 cotxes, un per cada any complert, a Aldees Infantils SOS 
,8 d’ells a Espanya, per ajudar a la mobilitat 
dels nens que mes ho necessiten.
Avui, Chevrolet és la quarta marca del 
món i la major marca global de General 
Motos,amb unes vendes anuals pròximes 
als 5 milions de vehicles en més de 140 
països. També és una de les marques amb 
major creixement del món.
A Europa Central i Occidental, 2011 va 
ser un any rècord de vendes a través d’un 
total de 2.500 punts de venda y d’atenció 
al client. Concretament aquí a Espanya 
compta amb 180 punts de venda, oferint 
més de 1000 llocs de treball directes.
PRODUCTE
En els últims anys, Chevrolet ha 
transformat completament la seva gama 
de producte, oferint models globals amb 

Chevrolet: una marca amb molta història

Ivan Cubells
Comercial

disseny atractiu  amb un equipament molt complet al millor 
preu i amb els millors resultats de seguretat amb 7 models 
5* estrelles EuroNcap.
Un exemple d’èxit és el Cruze, que és el model de Chevrolet 
més venut. El Cruze, en les seves versions sedan o 5 portes 
i Station Wagon, ha convençut a clients de mes de 130 
països combinant disseny atrevit, prestacions, innovacions 
i sentit pràctic. La oferta Europea de Chevrolet inclou el petit 
Spark, el nou Aveo sedan o cinc portes, el compacte Cruze 
sedan o cinc portes, tricampió del mundial de turismes 
de les edicions 2010, 2011 i 2012 del WTCC , el familiar 
Orlando, els mítics esportius Camaro i Corvette i el cotxe 
elèctric d’autonomia estesa Volt, guardonat Cotxe de L’any.
En 2012, Chevrolet ha presentat la versió familiar de Cruze, 
la berlina Malibú i el nou Spark. A més, al 2013 està previst la 
presentació del Trax, un suv de mides reduïdes amb sistema 
Mylink, un avançat sistema multimèdia de pantalla tàctil a 
tot color, de set polzades i d’alta resolució que integra el 
contingut d’un smartphone.

Avui en dia, Chevrolet és una de les marques més 
reconegudes arreu del món. El seu anagrama, el corbatí 
daurat, segueix estant en primera línea mundial, símbol 
d’optimisme, tecnologia i avantguarda.

Auto Catalunya, S.L.

Pol. Ind. la Ravaleta par 1.9 - 43500 TORTOSA, Tarragona.  www.chevrolettortosa.es   Tel: +34  977 580  648  Fax: +34  977 503 115



possibilitat que aquests es disposin a creuar-hi, encara que 
sigui de forma més o menys sobtada. El conductor ha de 
pensar en tot moment que governa una eina molt perillosa i 
potent, enfront del vianant, que n’és la part dèbil.
En segon lloc, demano als vianants que extremin la seva 
precaució, i s’abstinguin de creuar si veuen que hi ha 
vehicles a prop del pas, ja que la seva preferència no és 
absoluta, i, a més, es posen en un greu i innecessari perill.

A la pràctica de la conducció diària el més assenyat és, quan 
s’hi plantegen dubtes entre conductor i vianant envers qui té 
la preferència de pas, els dos s’aturin, es mirin, i amb una 
gesticulació, normalment acompanyada d’un somriure de 
complicitat decideixin qui passa primer. Aquest és el millor 
camí.

Un dels moments més perillosos de la 
circulació és quan conflueixen al mateix 
moment, a la via, vehicles a motor i 
vianants. Tots els anys hi ha morts i ferits 
greus per aquest motiu.
En els seus desplaçaments els vianants 
habitualment han de creuar la calçada 
per on circulen els vehicles, especialment 
en via urbana, motiu pel qual s’han 
habilitat zones a tal efecte, concretament 

l’anomenat pas de vianants, o més col•loquialment “pas 
zebra”.
Centrarem la qüestió al pas de vianants no regulat per 
semàfor, ni per agent de l’autoritat, és a dir, el típic senyalitzat  
amb una sèrie de ratlles blanques longitudinals i amples de 
banda a banda de la calçada. Doncs bé, contràriament al 
que es podria pensar,  com a norma general circulatòria i, 
segons disposen els articles 23 de la Llei de Seguretat Vial, 
i el 65 del Reglament General de Circulació, els vehicles 
tenen prioritat de pas  envers els vianants.
Ara bé, aquestes normes estableixen alguna excepció, i una 
d’aquestes excepcions és quan els vianants creuen pels 
passos que en són habilitats, en aquest cas l’obligació dels 
conductors és cedir el pas als primers.
Això que sembla tan senzill a la pràctica no ho es tant, doncs 
com a conductors tots tenim la percepció, en certs moments, 
que alguns vianants es llancen materialment a creuar quan 
el vehicle està pràcticament a sobre, obligant-nos a frenar i 
posant-nos en un perill evident. Fins i tot, de tant en tant, ens 
trobem amb pares i mares que porten el cotxet amb la seva 
criatura i que el posen davant del vehicle quan aquest està a 
punt d’arribar al pas.
L’article 124 del Reglament General de Circulació matisa la 
preferència dels vianants en els passos habilitats establint-hi 
que, encara que tinguin la preferència, només podran creuar 
pel pas habilitat quan la distància i velocitat dels vehicles que 
s’apropin permetin fer-ho amb seguretat.
A la vista de la teoria, em permeto fer unes petites 
consideracions al respecte:
En primer lloc, demanar als conductors que, quan s’apropin 
a un pas de vianants redueixin la seva velocitat, sobretot quan 
vegin que hi ha vianants a prop, doncs han de preveure la 

David Domènech Forcadell
Advocat

Pas de vianants

Uns i altres hem 
d’extremar les 
precaucions
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El CAP, certificat d’aptitud professional, és una formació obligatòria, 
a nivell europeu, per als conductors que  transporten viatgers 
amb vehicles de més de nou places o transporten mercaderies 
amb vehicles de més de 3,5t.
Aquesta formació ha de ser impartida en les dependències d’un 
centre homologat per la Direcció General de Transports i Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya com és el cas d’Autoescoles 
Montesó.

Per tal d’obtenir-lo, s’ha d’analitzar detalladament cada conductor 
ja que en funció de la data d’obtenció del permís de conduir, el 
tipus de transport i l’edat del conductor existeixen diversos cursos:

1.- CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA
Els conductors que tinguin el permís de conduir autobusos (D1) 
d’abans l’11 de setembre de 2008 o el de camió (C1) d’abans 
l’11 de setembre de 2009, en funció de l’acabament del DNI, 
hauran de realitzar un curs presencial de 35h “CAP de Formació 
Continuada” abans de les següents dates:

2.- CURS DE QUALIFICACIÓ INICIAL I D’AMPLIACIÓ
La resta de conductors que per les dates d’obtenció del permís 
no encaixin al curs CAP de formació continuada, hauran de 
realitzar el Curs de Qualificació Inicial i/o el d’ampliació i superar 
un examen oficial. En funció de l’edat del conductor i el tipus de 
transport a realitzar, els cursos s’hauran de realitzar en la modalitat 
ordinària o accelerada.

Tipologia dels cursos CAP existents:

OBJECTIUS DEL CURS CAP
• Donar formació complementària a la del permís de conduir 

tipus C i tipus D, exigida per la directiva europea 2003/59/CE, 
el RD 1032/2007 i l’Ordre FOM 2607/2010

• Disposar a nivell europeu, a través d’una formació obligatòria, 
de professionals qualificats davant les noves exigències del 
mercat del transport, amb la finalitat de millorar la qualitat, la 
seguretat i el servei en l’activitat del transport per carretera.

• Transmetre hàbits i actituds en l’exercici de l’activitat del 
transportista, per aproximar-se a usos racionals, eficaços 
i ecològics dels mitjans de transport que formen part de la 

tasca professional. 
• Desenvolupar les habilitats i destreses personals i 

professionals del sector, dotar-los dels coneixements teòrics-
pràctics necessaris per a l’exercici de l’activitat laboral. 

DUBTES FREQÜENTS: 
• El CAP té una validesa de cinc anys i  només és necessari 

si s’està exercint. Si no es té en vigor abans de començar 
a exercir s’haurà de realitzar el curs pertinent. En canvi, cal 
diferenciar-lo del Certificat ADR (acord europeu sobre el 
transport internacional de mercaderies perilloses) ja que si 
es deixa perdre la validesa, per tornar-lo a obtenir s’haurà de 
realitzar un altre curs d’obtenció i superar un examen oficial.

• Per al curs CAP de formació continuada, tot i que existeix data 
recomanació per a la realització del curs, es pot realitzar quan 
es desitgi. No obstant, per als conductors que fan transport 
internacional i passen per països els quals ja sol•liciten 
certificat CAP, és molt recomanable realitzar-lo per tal d’evitar 
possibles incidències.

• Si es realitza un curs CAP de qualificació Inicial de mercaderies 
(el permís C1 s’ha obtingut en data posterior al 11-09-2009) 
i la data d’obtenció del permís D1 es anterior a 11-09-2008, 
automàticament s’obté el curs CAP de viatgers.

• Si es realitza un curs CAP de qualificació inicial de viatgers 
(el permís D1 s’ha obtingut en data posterior al 11-09-2008) 
i la data d’obtenció del permís C1 es anterior a 11-09-2009, 
automàticament s’obté el curs CAP de mercaderies.

Per més informació, ens poden trobar als telèfons 977 44 
35 25 i al 977 50 30 45 o enviant un correu electrònic a info@
autoescolesmonteso.com

Salutacions.

El CAP
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impostos es sumen als ja existents, així es parla per exemple 
d’un nou impost per finançar el desenvolupament de les 
energies renovables que podria suposar set cèntims més per 
litre.
Si prenem com a referència la gasolina sense plom l’IH suposa 
actualment 0.43379 cèntims per litre, l’IVMH a Catalunya 0,072 
cèntims per litre, i l’IVA suposa el 21% del preu final. Així per 
exemple si el litre de gasolina val 1,40 €,  0,50579 € són els 
diferents impostos sobre hidrocarburs, i 0,2429 € és IVA, per 
tant els impostos pugen 0,74869 €, és a dir el 53,48% del preu.
Ara bé, encara som dels països on la repercussió d’impostos 
a la gasolina és de les més baixes ja que la mitjana de la UE és 
del 56%, per tant no dubteu que serà un dels productes que 
de nou rebrà més càrrega impositiva com per exemple la que 
es planteja per les energies renovables.
Per l’any 2.013 desapareix l’IVMH però no cantem victòria, 
simplement s’integra dins de l’Impost sobre Hidrocarburs que 
pujarà la seva tarifa.

Si ens fixem en el preu de la gasolina, 
utilitzant aquest nom com a genèric, val 
també per al gasoil, veiem que cada dia 
malauradament és més car. 
És veritat que els preus del petroli pugen, 
però una bona part del preu es deu als 
diferents impostos que graven la gasolina.
En aquest moment tres impostos recauen 
sobre la gasolina, i, per tant determinen 
ja una bona part del seu preu, en concret 

l’Impost sobre Hidrocarburs (IH), l’Impost sobre la Venda 
Minorista de determinats Hidrocarburs (IVMDH) i l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA).
És evident que la gasolina s’ha convertit en un producte que 
serveix per recaptar una bona quantitat d’impostos per a les 
Administracions, i probablement  és el que més en suporta 
(deixant de banda l’aigua).
La preocupació a més és que hi ha propostes per a què nous 

Miquel Domènech Forcadell
Advocat, Assessor Fiscal
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El mutualisme català 
té davant seu un 
repte qualitatiu molt 
important:  aconseguir 
que les mutualitats 
refermin i ampliïn un 
espai propi dins el 
sistema de previsió 
de les persones com 
a complement del 
que aporta el sector 
públic. Val a dir que la 

persistència de la crisi econòmica, amb un 
seguit d’ajustaments en els pressupostos que 
sembla no tenir fi, reforça el paper del sector 
privat no lucratiu, com són les mutualitats, 
per tal de donar resposta a les expectatives 
de la població en la prestació de serveis i la 
cobertura de les seves necessitats. 
 Cal no oblidar que per a que es reconegui 
plenament al mutualisme la capacitat 
de satisfer, de forma complementària, 
aquesta demanda social, cal enfortir alguns 
aspectes que facilitin que la societat  percebi 
les mútues com uns actors del mercat 
assegurador tan competitius i solvents com 
el que més. No n’hi ha prou amb reivindicar 
el model mutual si no va acompanyat d’una 
perfecte homologació de la qualitat dels 
productes, els serveis que presten i l’atenció 
que proporcionen les mutualitats. 
Pel que fa la normativa aplicable a les 
mutualitats, a la Federació de Mutualitats 
de Catalunya, creiem que no es pot 
renunciar a la regulació en l’activitat que és 
equiparable a l’estricta assegurança, sempre 
en garantia dels drets dels mutualistes. 
Però també som del parer que s’ha de fer 
des de la proporcionalitat amb la dimensió, 
les característiques i l’especificitat de les 

mutualitats de previsió social. Aquesta és 
una tendència europea, on les mútues tenen 
una presència forta al segment assegurador 
en general i al de la previsió en particular, 
que la Federació hi dona suport. La viabilitat 
social, econòmica, de mercat, no s’hauria de 
veure afectada per condicions regulatòries 
que no aportin competitivitat i valor per als 
mutualistes. Es constata una voluntat clara 
de créixer, sobretot en qualitat. 
De manera essencial, aquesta defensa es 
vol fer des del manteniment dels principis de: 
competitivitat de les mutualitats, solvència 
financera, control de riscos, la garantia dels 
interessos dels mutualistes i, en darrera 
instància, l’especificitat i identitat del 
mutualisme dins del sector assegurador, amb 
una particular atenció des de la proximitat, 
per tal d’adaptar-se a les característiques 
locals.
La Federació vetlla perquè el desplegament 
del projecte europeu Solvència II per a 
entitats asseguradores es pugui  fer  amb  
sentit, proporcionalitat  i preservant el màxim 
possible la identitat del mutualisme, fent 
sentir la seva veu davant de les diverses  
Administracions i en tots els fòrums on es 
parli de previsió. 
No podem deixar de banda una reflexió de 
cap on va Europa en aquells aspectes que 
afecten de forma més directe l’àrea d’activitat 
del mutualisme en general i el català en 
particular. En el context de la Unió Europea, 
hi ha dos àrees dels estats membres que 
preocupen especialment: el sistema de 
pensions i el sistema públic de salut. 
El que fa pocs anys eren plans, suggeriments, 
recomanacions ara s’ha convertit en 
regulació, supervisió total. A més, s’accelera 
el ritme i el detall d’aquesta supervisió de les 

entitats proveïdores. De forma esquemàtica 
podem dir que el que abans eren temes de 
reflexió social amb repercussions financeres 
ha passat a ser un tema financer amb 
repercussions socials.
No podem deixar de constatar que les 
directrius europees  en aquestes matèries 
són, de forma cada cop més insistent, 
allargar la vida laboral i el còmput per a 
donar dret a les prestacions i promoure 
sistemes complementaris col•lectius. La 
UE, paral•lelament, proposa replantejar 
els sistemes fiscals dels estats perquè es 
considera que, en l’actualitat, no incentiven 
prou a les classes mitjanes a la contractació 
de previsió social complementària.
Les mutualitats es van crear amb la finalitat 
d’omplir un buit que els sistemes públics 
aleshores no cobrien.  Ara cal que el 
mutualisme sigui sòlid, solvent, sanejat, 
correcta i responsablement gestionat 
per poder donar resposta a la nova 
complementarietat.  I garantir-ho és una 
tasca que correspon, en primera instància, al 
propi sector.
Finalment, i per ponderar la situació del 
mutualisme català, dir que el sector en 
el seu conjunt millora els seus resultats 
econòmics i manté un alt grau de marge 
de solvència malgrat la persistència de la 
crisi econòmica encara que, com era de 
preveure, en determinats casos, no pot evitar 
rebre l’impacte, especialment en aquelles 
àrees més vinculades a l’activitat industrial 
i empresarial. Però dit això, es pot afirmar 
que el mutualisme ha preservat una base 
sòlida sobre la qual construir, sobretot a 
mesura que el cicle econòmic es comenci a 
recuperar. 
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El paper de les mutualitats
en la previsió social

Xavier Ollé i Adam
Director General de la
Federació de Mutualitats
de Catalunya
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l’Alcohol  
Es  possiblement la droga legalitzada més comú  arreu del 
món. És una substància depressora que té com principal 
compost l’etanol, i les seves fases a mesura que augmenta 
el consum són les següents: 

Primera fase. En esta fase inicial s’agafa el 
que molts diuen el “puntillo”, i s’experimenta 
eufòria riure fàcil i, sensació de seguretat, 
lentitud en els reflexos  i en la capacitat 
de reacció, etc.  
Segona fase. En aquesta fase a 
més de sumar tots el símptomes 
de l’anterior, el consum d’alcohol 
actua sobre la visió i la parla, dóna 
somnolència , pèrdua notòria de 
l’equilibri i a vegades agressivitat, 
mareigs i vòmits. 
Tercera fase.  És l’última, i ara 
l’alcohol al cos ja és tant elevat que 
esdevé la pèrdua de consciència 
i dels reflexos. EN ocasions el 
malat entra en l’anomena’t etílic, 
o el que és el mateix una parada 
cardiorrespiratòria que pot dur fins 
i tot a la mort. 

Ara si traslladem tots aquets efectes 
al món del trànsit, podrem esbrinar 
tot e que fa l’alcohol i com actua en la 
conducció.

Els efectes en la conducció
- Fals estat d’eufòria, seguretat, 
optimisme, confiança…
- Augment de la temeritat, 
l’agressivitat, la despreocupació. 
-Manca d’apreciació inadequada 
(no senyalització de maniobres, 
invasió  del sentit contrari de circulació, 
avançaments perillosos,etc
-Disminució dels reflexos.
-Lentitud en els moviments i descoordinació.
-Augmenta el temps de reacció.

Alcohol i drogues en la conducció
-Augment al fatiga i la somnolència
-Reducció del caps visuals (efecte túnel)disminució de 
la visió i de la  percepció.
-Modificació de la capacitat de judici, raonament i 
concentració…

A Catalunya a través del SCT( Servei 
català de trànsit) i a Espanya amb  

DGT (Dirección General de Tráfico) 
s’estan portant unes politiques que 
apunten a tenir tolerància amb 
l’alcohol, seguint alguns dels 
models europeus, i és possible 
que d’aquí a poc la taxa permesa 
d’alcohol per conduir sigui 
0. Però ara per ara a l’Estat 
espanyol existeixen unes taxes 
permeses en conducció i unes 

limitacions. Anem a recordar-les: 

* Conductors en General:
0.25mg/l d’alcohol en aire 
expirat
0.50g/l d’alcohol en sang 
* Conductors de qualsevol 
vehicle amb menys de dos 
anys d’antiguitat en el carnet, 
conductors de camions, 
autocars i de serveis de 
urgències. 
0.15mg/l d’alcohol en aire 
expirat
0.30g/l d’alcohol en sang. 

Cal comentar però que tots aquets 
efectes relatats al llarg del capítol 

van molt lligats a determinats factors 
com el físic, el psíquic o els hàbits. És a 

dir, que per exemple no obtindrà en una 
prova d’alcoholèmia igual taxa d’alcohol 

una noia de 20 anys que i un pes de 60kg, que un noi 
d’igual edat i 85kg de pes, o que els efectes de dos cerveses 
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d’interès
no seran els mateixos en un no 
bevedor que en un consumidor 
habitual. 
A continuació detallem una llista 
de factors que actuen de manera 
important en major o menor 
mesura en la determinació del grau 
d’alcoholèmia de una persona. 

Els factors que més influeixen:
- Quantitat i grau de l’alcohol 
- Pes 
- Temps transcorregut
- L’alimentació 
- Sexe 
- Barrejar alcohol i cert 
medicaments. 
- L’hàbit de beure alcohol
- La fatiga
- L’estat d’ànim
- L’edat. 

Les Drogues 
Segons l’OMS (Organització  Mundial de la Salut) una droga 
és qualsevol substància, terapèutica o no, que introduïda 
en el cos és capaç d’actuar sobre el sistema nerviós central 
de l’individu dins a provocar-li una alteració física  o mental, 
noves sensacions o una modificació del seu estat psíquic.
Les drogues o millor dit les altres drogues afecten la nostra 
capacitat de conducció. Això tal i com acabem de dir, ve 
donat pel fet que totes elles actuen sobre el Sistema Nerviós 
Central, però cada droga actua de forma diferent, depenent 
de la seca composició i si s’ha barrejat amb altres
Substàncies com per exemple l’alcohol. 
Les drogues van molt associades  a la gent jove, a la festa, 
als caps de setmana i elles són part responsable del  6,4% 
de tots els accidents mortals, és a dir, 64 persones mortes 
de cada 1000. 

A continuació trobarà un llistat de les més usuals i els seus 
efectes: 

Cocaïna: També anomenada popularment com farlopa, 
perica, coca, etc. És un estimulant que incrementa  l’activitat 
nerviosa. Els seus efectes en la conducció incrementen 
l’agressivitat i la temeritat, el consumidor se “sent” eufòric 
i amb força  inicialment per passar després  a l’anomenada 
baixada, i entrar  en un estat d’apatia,cansament , ansietat,etc. 
Drogues de síntesis: També anomenada pastis, pirules, 
èxtasi, etc.  Són derivats de les amfetamines i tenen efectes 
estimulants. Actua  de forma semblant a la cocaïna. El  
conductor d’un vehicle  actuarà  sobreestimuladament i 
també presentarà alteracions  en la percepció. 
LSD: També coneguts  com  tripis o àcids. Substància 
al·lucinògena amb efectes  molt duradors. Qui ho pren, 
pot tenir  diversos  episodis com al•lucinacions, paranoies, 
alteracions del temps i la distància , estats bipolars on es 
passa de l’eufòria a l’angoixa, inquietud , etc. Conduir  sota 
els seus efectes és gairebé un suïcidi pels ocupants  del 
vehicle i un altíssim risc pels altres conductors. 

Cànnabis: També anomenat  dependent de la seva 
presentació com haixix, maria, marihuana, costo, xocolata, 
etc. En aquesta  substància  psicoactiva, els seus efectes en 
la conducció  solen ser una major  lentitud en els moviments 
i els reflexos, i també més relaxació . A vegades s’han descrit 
episodis d’al·lucinacions. 

Malauradament,  actualment al carrer hi ha  molt més tipus  
de drogues que arriben en massa facilitat als més joves com 
la Katamina, el GHB,etc.  

Un 9% dels  expedients tramitats pel departament de 
sinistres del Montepio de conductors,  han  tingut l’alcohol 
com a causa directa de l’accident . Afortunadament  en cap 
cas s’ha tingut que lamentar cap víctima, però si danys físics 
i materials. 

Conscienciar  del risc de conduir sota els efectes de  l’alcohol 
i /o les drogues en la conducció és  una  tasca fonamental.

Text extret del lllibre “Com evitar un accident de trànsit”
 Autor: Miquel Bort Juan

Caporal de la Policia de la Generalitat i Tècnic en 
l’Especialitat de Trànsit i Formador d’Educació Viària

Nota!!!
Vostè, lector conductor, ha de saber que si és 
responsable  d’un accident de trànsit  i va sota els 
efectes de les begudes alcohòliques i/o substàncies 
estupefaents, a part de la sanció administrativa o de 
la seva responsabilitat penal que pot arribar a tenir, 
és possible que la seva assegurança no es faci 
responsable dels danys ocasionats a les persones i/o 
a les coses, ni encara en el cas que tingui assegurat 
el vehicle a tot risc. 
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apte, hem de ser capaços de conjugar 
principis de seguretat, sostenibilitat, 
integració social,  qualitat de vida, salut i 
l’augment de la competitivitat, amb uns 
costos acceptables per als ciutadans.
Si ens parem a reflexionar de cóm ha 
evolucionat Tortosa dins del marc d’aquesta 
mobilitat, començaríem dient que antany 
per Tortosa solament circulaven carros 
arrastrats per animals, i unes poques motos i 
bicicletes. Això, mai va provocar un problema 
greu per als ciutadans, més be, 
el ciutadà anava evolucionant 
entorn a l’evolució industrial, per 
tant no es produïen embossos, 
ni contaminació acústica i hem 
de pensar que en aquells anys 
la gent estava més preocupada 
per reconstruir una ciutat 
derruïda per la guerra que per 
la mobilitat.
El Pont que creua el riu, avui 
Pont de l’Estat, ha estat sempre 
el punt conflictiu per al transit a 
Tortosa. Era el pas per poder 
arribar al nucli comercial, situat al Mercat 
Central, on la gent de tota la comarca 
s’aplegava per vendre o adquirir queviures. 
No hem d’oblidar que Tortosa era i va ser 
el centre neuràlgic del comerç i motor 
econòmic del territori.
Al pas dels anys i amb el creixement de 
Tortosa, no podem evitar parlar d’un altre 

En motiu de la setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura, el Montepio fou convidat 
a participar en la primera conferència entorn 
al tema de la mobilitat a Tortosa, que va tenir 
lloc el 27 de setembre de 2012 al Centre 
Cívic de Ferreries.
La Taula de Conferenciants estava formada 
per  Beatriz Viñuela, Regidora de Mobilitat 
i Medi ambient de l’ajuntament de Tortosa, 
Felip Carles, arquitecte de la GUMSA, Jesús 
Barceló, President d’ AMITE , Jose Antonio 
Izuel, de Me Moc en Bici, i la  Directora 
Margarita Giménez, que fou l’encarregada 
d’aportar el punt de vista entorn al tema 
“Passat, present i futur de la mobilitat a 
Tortosa”.
M.G. - En el últims anys tots hem afegit al 
nostre vocabulari i en diferents àmbits de la 
nostra vida la paraula “mobilitat sostenible”. 
La mobilitat sostenible és un concepte 
nascut al segle XX. Abans, mai se’n havia 
parlat i potser hi ha gent que encara no sap 
ben be què significa.
El model de mobilitat a Tortosa ha evolucionat 
tendint a girar principalment entorn al vehicle 
privat. Indubtablement això ha comportat 
uns efectes negatius: les emissions de 
gasos i partícules (CO2), la contaminació 
acústica, la ocupació indiscriminada del 
territori i dels espais públics, el col·lapse 
de les infraestructures i dels serveis i tants 
d’altres que ens han de fer reflexionar.
Per tal que tinguem un model de mobilitat 

Passat, present i futur
de la mobilitat a Tortosa

lloc clau, la Plaça Corona d’Aragó, on 
conflueixen la població de Roquetes, Jesús i 
com no, l’Eix de l’Ebre amb tota la gent que 
venia i ve de la Terra Alta i de l’Aragó.
Un bon encert fou el nou traçat de l’Avinguda 
Generalitat amb doble carril, que va permetre 
descongestionar aquesta entrada, fet que va 
afavorir a tots el comerciants de Tortosa.
Poc a poc, amb els avanços de la indústria 
de l’automòbil, va néixer la figura particular  
de “l’urbano” per regular el trànsit. Encara 

no hi havien molts de semàfors, i a 
Tortosa, l’urbano, estava situat en 2 punts 
estratègics de manera permanent. Un era 
a la baixada del Pont (Baratijas) , i l’altre al 
Barri de Ferreries, (cruïlla Ambulatori). Molts 
de natros segur que recordem l’hora del 
canvi de torn,  quan arribava Manolo en la 
seva moto que deixava aparcada al Grupo 

Montepio 
vetllarà per l’ús 
responsable del 

vehicle

1ª Conferència sobre la Mobilitat Sostenible a Tortosa. 2012



Cruells.
Durant la dècada dels 
80 als 90, es va construir 
el Pont Nou, per intentar 
descongestionar un cop més, 
les hores punta en que la gent 
entrava a Tortosa, (gent de la 
comarca que venia al metge, 
a treballar, els xiquets a les 
escoles...)
Des del Montepio, no 
podem deixar de parlar 
de la sinistralitat. Si bé, els 
cotxes d’avui han guanyat en 
seguretat, també és cert, que 
son més ràpids i que n’hi ha 
més. El nombre d’accidents 
de trànsit s’ha vist incrementat 
en els darrers anys fins 
esdevenir la 5a causa de 
mort a tot l’estat espanyol. En 
aquest context cal afegir les 
morts per atropellaments que 
pateixen els vianants, 1 cada 
12 hores, i de ciclistes, 1 cada 
tres dies.
Malgrat els impactes que 
generen els vehicles a nivell 
ambiental, social i de salut, 
l’automòbil pot ser una bona 
opció, sempre i quan no 
hagi un altre mitjà alternatiu i 
s’utilitzi amb responsabilitat. 
En este sentit, no podem 
oblidar la importància que 
té fer us d’un bon carburant. 
Hem de pensar que,  “no tot val”  en 
aquest sentit, de vegades el més barato 
no es de més qualitat. El mercat d’avui 
permet la utilització d’uns carburants que 
allarguen la vida del motor, els protegeixen 
de la corrosió, milloren la combustió,  i fan 
la conducció més eficient. Alguns consells 
per minimitzar els impactes associats a la 
mobilitat amb cotxe, son el manteniment 
periòdic del vehicle, realitzar una conducció 
estable i moderada (El que s’entén per 
conducció eficient), apagar el motor en 
aturades superiors a 2 minuts (actualment 
ja hi ha vehicles que apaguen el motor 
automàticament en les parades.).
Les motos. Son un mitjà que té els seus 
pros i contres. Es un vehicle relativament 
barat, còmode, flexible i més eficient 

que el cotxe. No obstant, un augment 
del nombre de motos fa incrementar el 
nombre d’emissions contaminats  i el soroll 
al carrer. Les conseqüències de la seva 
sinistralitat son sovint més greus. Amés, 
les motos perjudiquen al vianant quan se 
usen les voreres com a  lloc d’aparcament 
i obstaculitzen el seu pas. Hi ha que dir 
que a Tortosa els aparcaments per motos 
i bicicletes son gairebé inexistents. Els 
aparcaments son una qüestió prioritària a 
la nostra Ciutat per poder parlar d’un bon 
model de mobilitat. Impera la necessitat 
d’aparcaments públics soterrats, i no podem 
perdre totes les oportunitats que se’ns 
brinden per reivindicar-los. Hauria estat un 
gran encert el pàrquing que es projectava 
fa uns 10 anys al soterrani del Mercat, que 

hauria suposat una millora a la mobilitat i 
hauria afavorit als comerciants en general.
Per suposat, el Montepio no pot sinó desitjar 
que el vehicle es segueixi utilitzant, tot i que 
des de l’entitat vetllarem perque  se’n faci un 
ús responsable del mateix.
EL MONTEPIO DONA COBERTURA A TOT 
TIPUS D’USUARIS DE LA CIRCULACIO. 
SI QUE ES VERITAT QUE PER SER SOCI 
DEL MONTEPIO HAS DE TENIR ALGUN 
CARNET DE CONDUIR. PERO POTS TENIR 
UN ACCIDENT PERQUE T’ATROPELLEN, 
O ANANT EN AUTOBUS, O EN BICI O EN 
MOTO.

Margarita Gimenez Garcia
Directora Montepio de Conductors “Sant 

Cristòfol” de Tortosa i Comarques

Avinguda Generalitat. Fons Daufí (L’Abans 2012)
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MARIANO VINAIXA 
ZARAGOZA, socio de este 
Montepío con el número 
301, miembro de la Junta 
Directiva desde el 10 de junio 
de 1973, cuando sustituyó 
a Juan Ramón Marzal Riba, 
hasta el 12 de mayo de 
1991 que, por unanimidad 
de la Asamblea General fue 
nombrado Presidente de la 
Entidad y del que tuvo que 
cesar obligatoriamente por 
caducidad del mandato, 
según el reglamento, el 
20 de junio de 1999, en 
cuya Asamblea General y 
a propuesta de la Directiva, 
por total unanimidad le fue 
concedida la Insignia de 
Oro de este Montepío.

En el desempeño de su 
cargo como Presidente, 
nació nuestra Estación de 
Servicio que tanto beneficio ha proporcionado 
a nuestros mutualistas.  Se comenzaron 
también muchas otras iniciativas que, 
posteriormente han ido dando su fruto.

Persona siempre abierta no sólo a los amigos, 
sino también a todos los socios de la entidad. 
Las muchas personas que lo trataron saben 
que lo dicho es la verdad, no en balde se 
le conocía en nuestros medios, como San 
Mariano.

Fallecido tras una larga y penosa enfermedad 
el día 15 de noviembre de 2012, a los 82 años.

Desde donde estés, Mariano, sabes que 
nunca te olvidaremos. Tu fallecimiento no nos 
sorprendió en absoluto, por ello eran escasas 
nuestras visitas pues con lo sagaz que eras 
habrías adivinado o intuido el motivo de 
nuestra presencia.

Marianito o San Mariano, como amistosa y cariñosamente te llamamos, los de esta secretaria, recordaremos nuestras 
charlas sobre el Montepío, su día a día y el futuro. Si movías la cabeza era NO, si no la movías “ya hablaremos” pero siempre 
al final llegábamos a un entente cordial. Recordamos también el sacrificio que supusieron las primeras semanas de la 
gasolinera. Solo nos restaba dormir en ella.

Mariano, descansa en paz. 
Sempre et recordarem!

José

A Mariano Vinaixa Zaragoza,
IN MEMORIAM

Entrega de la Insgnia d’Or per l’actual President Antonio Viñas.

Mariano Vinaixa amb la resta de membres de la Junta Directiva
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Campus Montepio
Compaginar la vida laboral i familiar sempre ha estat una tasca 
complicada, i quan arriben les vacances encara es complica més.
Per tots són conegudes  les activitats d’estiu, com les colònies, 
les activitats extra escolars o els campus  d’estiu els quals s’han 
convertit en una eina necessària per poder compaginar la feina , 
la  família, les vacances, els  nens i  per que no la diversió,

Fa cinc anys el Montepio es va plantejar aquesta necessitat en  
les famílies dels seus associats, i va sorgir la idea d’organitzar 
un campus per als fills dels associats. Això, i disposar d’unes 
instal·lacions preparades per poder-ho fer, ens va animar a tirar-
ho endavant. 

El principi va ser una mica incert, no sabíem la resposta ni 
l’acollida que tindria, però ara cinc anys després del primer 
campus, podem dir que el Campus d’estiu del Montepio de 
Conductors, ja està consolidat com a tal. 

El darrer campus ha estat un èxit, superant el nombre 
d’inscripcions dels darrers anys, el fet de comptar amb un equip 
de professionals titulats, i l’oferta d’activitats que s’ofereixen, són 
motius per arribar a aquesta consolidació. 
Una de les activitat principals i per la que sempre hem apostat 
i ens hem esforçat  és la piscina. Per dur-la a terme hem pogut 
disposar de  dues instal·lacions totalment equipades: les piscines 
municipals de Roquetes, i durant els últims dos anys, també les 
noves piscines de Jesús. Compaginar totes dues  ha fet que els 
nostres xiquets i xiquetes, hagin pogut gaudir d’aquesta activitat 
tan adient durant els calorosos matins de l’estiu. 
La poca edat de molts dels xiquets que venen al campus, fa 
que sigui la seva primera vegada que entren en una piscina i la 
majoria de vegades tampoc no saben nedar . 
Tot i que els pares són conscients de la importància de què els 
seus fills aprenguin a nedar, sempre els  fa por i els preocupa 
com es portarà a terme aquesta activitat. Per a nosaltres  poder 
comptar amb un professional titulat per ensenyar a nedar a als 
xiquets del campus és la garantia per engrescar als pares a 
superar aquesta por i portar a terme aquesta activitat amb totes 
les garanties. 
Entre tots els nens del campus és coneguda Ester Monfort, ella 
és la nostra monitora de natació i la responsable de les activitats  
que es fan a la piscina durant el Campus. 
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Nedar és un dels esports més complets que existeixen, 
segons els especialistes. A més del gran nombre de 
músculs que hi intervé, el medi aquàtic és ideal per mantenir 
sà el sistema cardiovascular, pràcticament a 
qualsevol edat. En nens, a més regula el 
colesterol i prevé l’obesitat. Malgrat tot, només 
la practica un 8% dels nens. 
Els metges ja han explicat en moltes ocasions 
dels beneficis que té per als més petits fer 
exercici. No obstant això, sempre hi ha alguns 
esports que són més complets que d’altres. 
En aquest sentit, la natació és un dels més 
beneficiosos, tal com assenyala la Fundació  
Espanyola del cor. 
Cal no oblidar que la natació, com la majoria 
dels esports afavoreix la socialització. En aquest 
cas, amb un afegit: els nens adquireixen nocions 
i capacitat de salvament. Cal esmentar també 
que l’ús del banyador és una forma de auto-
acceptació, i també de respecte cap als altres. 

Les tres fases fonamentals per les quals passen tots els 
nens per aprendre a nedar són les següents: 

1- Supervivència. En aquesta fase s’ensenya als 
nens a familiaritzar-se amb l’aigua , a respirar i, més 
endavant a surar. Quan la confiança ja està ben 
fermada, s’ensenya la propulsió pel medi aquàtic.

2- Autonomia. aquí ja es treballa en desplaçaments, 
salts i jocs a l’aigua. 

3- Tècnica. Es comenta a practicar la natació com 
a disciplina esportiva. S’ensenyen als nens els 
diferents estils i les modalitats de competició. 

Perquè els teus fills practiquen la natació n’hi  ha prou 
que tinguis en compte les següents precaucions: 

* La intensitat de les sessions ha d’anar augmentant de 
forma progressiva. 

* El més recomanable és anar practicant poc a poc fins 
arribar a les tres sessions setmanals de 30 minuts. 
L’entrenament s’ha d’adaptar sempre a la madures 
física i psicològica de cada nen. 

* És imprescindible dutxar-se abans i després d’estar 
a la piscina.

* Equipa al teu fill amb calçat adequat per prevenir 
els fongs a les piscines i a les dutxes. La gorra i les 
ulleres són també eines imprescindibles. 

* Fes servir sempre la protecció solar adequada si la 
pràctica és a l’aire lliure. 

  
Font: Fundació Espanyola del Cor
14/03/2012 data publicació.  

Per què és important que els nens practiquen la natació?  
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Sant Cristòfol 2011Sant Cristòfol 2011

Fins l’any 
que ve!!
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www.montepiotortosa.cat
Entra a la nostra web i a agrega’t al nostre facebook  

Av. Catalunya, 26 baixos - 43500 TORTOSA - Tel. 977 502 533   info@montepiotortosa.cat

LOTERIA
S’informa a tots els mutualistes que 
la Loteria de Nadal no serà enviada pel 
compte, donat que molts d’associats 
no la volen I ve retornada, la qual cosa 
provoca una sèrie de despeses i treball 
administratiu innecessari.
Per tant, recordeu!! qui vulgui participar 
en la Loteria de Nadal, heu de passar 
per les oficines o per la benzinera per 
adquirir-la.

N. 37780

Avisos al Soci!

INFORMEM
A tots els titulars de la 
targeta +Montepio,

que la mateixa
ha quedat prorrogada

des de la seva data
de venciment 
fins nou avís
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Us recordem que heu de portar la vostra targeta-carnet per tal de poder repostar a la nostra Estació de 
Servei. Es necessari que puguem identificar informàticament als socis per tal d’aplicar-vos el corresponent 
descompte.
Si heu perdut la targeta o la d’algun treballador (cas d’empreses), ens heu d’avisar per donar-la de baixa i 
fer-vos un duplicat. 
Les empreses sou responsables del bon o mal ús que es faci de les targetes. És per això que heu d’insistir 
als vostres empleats per tal que portin la targeta per poder activar el poste de carburant, ja que el no portar-la 
només pot ocasionar error o confusions.  Montepio no es fà responsable de l’ús que se’n faci de les mateixes.
(A partir de la segona còpia, es cobraran 2€)

AVÍS BENZINERA



GOLD Montepio
+ cura del motor  + estalvi

Des de fa escassament un mes, haureu observat que als sortidors 
de l’Estació hi ha una manega més. 
La nostra benzinera, ha estat sempre presidida per la idea de 
garantir al seu soci i client,  carburants al millor preu, però també 
de màxima qualitat.
El nou “Gold Montepio” és un producte la formula del qual millora 
considerablement les prestacions i el rendiment del motor del 
nostre vehicle.
Està pensat per motors de alta tecnologia però és compatible 
amb tots tipus de vehicles de gasoil, ja que les seves propietats 
ens proporcionen una conducció més eficient i neta.
El tenir cura del motor es igual a més estalvi. Al millorar la combustió, 
fa que el consum es redueixi i per tant, fem més quilometres per 
cada reposada.
Conté unes molècules detergents que fan una neteja de la bomba 
i dels injectors i això fa que s’allargui la vida del motor.
Montepio està compromesa en el medi ambient. Gold Montepio 
redueix  considerablement la emissió de CO2 i partícules 
contaminants.

Recordeu! La manega daurada identifica el producte “Gold 
Montepio”.

GOLD MONTEPIO
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Ondontologia general
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis

C/Migdia, 24 - 43500 TORTOSA     centre.dental@innovadent.cat     Tel. 977 502 749



El Món de la Salut
Clínica Terres de l’Ebre
977 588 200
Ebreclínic Serveis Mèdics
977 440 409
Podologia
Juan Antonio Solà Nolla
977 504 876
Fisioteràpia i Rehabilitació 
Centre Fisioclínic
Clara Viñas Domingo 
977 108 584 / 627 801 695
Odontologia Infantil i d’Adults
Innovadent 
977 502 749
Cirurgia Refractiva
Consultori Oftalmològic, S.A.
Dr. Ramon Berniell Trota
933 177 494
Medicina Natural
L’Abella d’Or 
Blas Olivan Franch, naturòpata.
977 503 501
Dietètica
Farmàcia Mª Cinta Forés Ventura
977 510 084
Dietètica Roquetes 
(farmàcia Pere Segarra) 
977500372
L’Abella d’Or 
Blas Olivan Franch, natureopoata.
977 503 501
Homeopatia
Farmàcia Mª Cinta Forés Ventura
977 510 084
Ortopèdia Rambla
977 231 106
Farmàcia 
Mª Cinta Forés Ventura
977 510 084
Aparells Auditius
Centre Gaes
977 449 318
Òptica Cottet
977 443 350
Productes Oftalmològics
Òptica Cottet 
977 443 350 
Parafarmàcia 
Farmàcia Mª Cinta Forés Ventura
977 510 084
Productes de Medicina Natural
L’Abella d’Or 
977 503 501
Ressonància Magnètica 
Alomar 
977 443 778
Alergologia Infantil 
Marta Viñas Domingo 
977 108 584 / 629 307 111
Cirugía Láser Refractiva 
Clinica Baviera 
977 251 932
Diversitat Funcional
977 442 927

Bellesa i Benestar 
Estètica
L’Abella d’Or 
977 503 501
Perruqueria Creacion’s
977 442 173
La Vida del Reiki
678 978 445
Teràpia Flors de Bach 
(farmàcia  Pere Segarra) 
977 500 372
Perruqueria i Estètica 
Cinta Brull 
977 443 408

El món del conductor
Planxisteria Martin
977 446 947 
Fralosa Planxisteria
977 502 200
Auto Cristal Ralarsa 
977 503 290
Rentador Josep Cid
977440 762
Recanvis Cimo
977501734
Sistemes de Retenció Infantil
Pla Natal
977 441 182
Lloguer - Ebre Rent 
977 443 399
Autoescoles Montesó
977 443 525 / 977 503 045
Centres de Reconeixement 
Psicotècnics del Conductor 
Cal demanar hora al Montepio:
977 502 533.
Creu Roja 
977 444 444
CRC
977 445 252 
IG
977 440 621
Corrredoria Assegurances
Terres de l’Ebre 
S.A.A.T.E.L.
977 502 008
Obredisa Parkings 
Parking del Carrilet 
977 442 910
Merkamotor Tortosa 
902 026 032
Garcid SL
IVECO 
977 507 55
977 704 445
Motos Príncep 
9774440023

Comerços,Cultura, Oci ...
AQUA Roquetes 
977 504 022
OCINE Roquetes 
977 500 412
Pequeland, Parcs infantils 
977 504 636 / 652 949 609

Deltaventur / Parc d’Aventura 
977 481 030
Hife Tours entrades a: 
Port Aventura 
Museu de les Arts i les Ciències 
Biopark de València 
977 511 0297
Sports Fevi - INTERSPORT
977 501 551
Oficomplet 
977 511 500
Llibreria Viladrich 
977 511 500
Dido Joguines didàctiques i regals 
977 510 792 
Ebrebooks 
977 443 009
Giricom Serveis informàtics.
977 449 332
L’Ateneu Informàtic 
977 441 939
Sotècnic SL
977 446 717
Focus, Escola Nàutica
977 744 240
Fotograf Montesó
977 501 395

Altres serveis
Fusteria Jesús Prats Valmanya
619 632 973
Gasju – Jardins
657 339 843 / 617 936 139 
Neteja de clavegueram - Josman
Servei urgències 24h - 365 dies
977 443 390 / 619 20 22 22
Excavacions Roberto Sanz  Martí
6256 253 05 / 615 369 640
Pintura i decoració Andrés 
977 443 390
Anento Instal·lacions
977 441 047 / 637 870 206
Turch - Sanitat Animal
977 504 324
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Els camions “PEGASO”

Durant més de cinquanta anys, els camions Pegaso foren 
símbol del transport pesant a les carreteres espanyoles. Molts 
dels camioners de l’estat començaren la seva carrera conduint 
camions amb el símbol del cavall alat.
En acabar la guerra civil, la major part del parc mòbil espanyol 
havia desaparegut o es trobava en molt males condicions. El mal 
estat de les carreteres i un sever racionament 
de carburants arrodoniren encara més un 
panorama que no podia ser més negatiu. 
A més, totes les empreses espanyoles 
d’automoció es trobaven en situació de 
fallida. En conseqüència, les carreteres 
estatals es trobaven farcides de veritables 
relíquies, vehicles amb més de trenta anys, 
reparats sense garanties tècniques, i amb 
rodes recautxutades mil vegades, en una 
situació molt semblant a la que avui dia es 
pot veure a l’illa de Cuba. 
Davant d’aquest panorama, l’estat espanyol 
va prendre la decisió d’intervenir directament. 
Es va considerar que els transports eren un 
factor essencial de l’economia, juntament 
amb els carburants i els adobs per al camp. 
La fundació de l’INI (Instituto Nacional de 
Industria) al setembre de 1941 va ser el primer 
pas en aquesta direcció. El seu fundador i 
president, Juan Antonio Suanzes, recolzat 
per Carrero Blanco i pel propi Franco, va 
dissenyar des d’un principi una estratègia 
que pretenia augmentar el parc mòbil de l’estat amb capital 
públic, assegurant des del govern un control absolut del sector. 
Evidentment, es tractava també de deslocalitzar en lo possible la 
industria automobilística catalana, al considerar que era una regió 
desafecta al règim.
Desgraciadament,  la situació de guerra a Europa entre 1939 i 
1945 va impedir que l’INI pogués dur a terme els seus objectius 
ràpidament. Però quan va arribar la pau, es van començar a 

prendre decisions. En el camp dels turismes es va acceptar des 
d’un principi que seria necessària l’aportació tecnològica d’alguna 
empresa estrangera. Seria escollida la marca italiana Fiat, que 
es va associar amb l’INI per crear l’empresa SEAT (Sociedad 
Española de Automóviles de Turismo). Malgrat les intencions de 
Suanzes, els socis italians van exigir que la factoria s’instal•lés 
a Barcelona, única ciutat de l’estat amb una industria auxiliar de 
suficient entitat com per poder recolzar la fabricació de turismes. 
De tota manera, la gestió empresarial es duria des de Madrid, 
amb un sistema organitzatiu de tipus militar que mai va fer àgil la 
presa de decisions i que finalment provocaria la fallida i venda de 
la marca a finals dels anys vuitanta.
Al camp dels transports pesants es va treballar en una altra 
direcció. Es va considerar que hi havia prou tecnologia a l’estat 
com per poder desenvolupar vehicles industrials. En aquesta 
línia es va crear l’any 1946 el CETA (Centro de Estudios Técnicos 
de Automoción), i es va nombrar director d’aquest a l’enginyer 
català Wifredo Ricart. Es tractava d’un dels millors tècnics 
automobilístics d’Europa. Havia treballat durant molts anys per a 
la marca italiana Alfa Romeo, on va coincidir amb Enzo Ferrari. I 
malgrat que tenia una oferta per desenvolupar la direcció tècnica 
de la casa americana Studebaker, va preferir acceptar l’oferta de 
l’INI per dirigir el CETA.
La primera decisió de Ricart fou la de comprar les instal•lacions, 
la maquinària i la tecnologia de la marca Hispano-Suiza de 
Barcelona, que després de la seva època de glòria es trobava 

en una situació lamentable, però que encara tenia en nòmina 
als millors tècnics de l’estat. Es va crear una nova empresa amb 
el nom d’ ENASA (Empresa Nacional de Autocamiones), que 
va absorbir l’any 1946 tots els efectius humans i materials d’ 
Hispano-Suiza, però no la marca, que va quedar en mans dels 
seus fundadors. En un principi, els camions fabricats van rebre 
el nom d’ Hispano, fins que l’any 1947 Ricart va registrar el nom 
de Pegaso, fent referència al cavall alat de la mitologia grega. Es 
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deia que el símbol del cavall amb ales pretenia donar una idea de 
superació enfront del cavall rampant de la casa Ferrari. De fet, al 
principi, Ricart va dissenyar els anomenats Pegasos “Z”, vehicles 
esportius de turisme d’altes prestacions que tingueren un gran 
èxit internacional, tot i que sols es van fabricar 86 unitats, que ara 
són peces de col•leccionista. El primer motor era un Z 102 B de 

2.5 litres i 145 cv de potència (1951), i el darrer fou un Z 102 BSS 
de 3.2 litres i 369 cv de potència (1955), que tancaria la serie.
Però la veritable funció de Pegaso fou, des d’un principi, la 
fabricació de vehicles industrials. Al principi es van aprofitar els 
dissenys de la Hispano-Suiza, concretament el model “66 G” de 
gasolina, que degut al seu peculiar frontal, va ser conegut com el 
“mofletes”. Però al mateix temps s’havia anat construint a Barajas 
(Madrid) la nova factoria de la marca, seguint les directrius de 
l’INI. Aquesta vegada Suanzes se’n havia sortit amb la seva.

L’any 1949 es va presentar el primer motor dièsel de disseny 
Pegaso amb injecció directa. Però seria l’any 1955 quan va 
començar a Madrid la fabricació del model Z-207, que seria 
conegut com “Barajas”. Era un camió de 6 tones de càrrega, molt 
avançat però amb un cost bastant elevat. Disposava d’un motor 
de 6 cilindres en “V” i bloc d’aliatge lleuger. Es va vendre molt bé, 
però a partir de 1960 va tenir la competència directa del model 
Barreiros, amb un motor amb moltes menys prestacions però 
bastant més barat. Tot i això se’n van vendre 4.400 unitats entre 
1955 i 1962. En aquella època, la propaganda de la marca deia: 
“Pegaso, el camión español”.
A principis dels seixanta Wifredo Ricart va ser substituït per Claudio 

Boada com a conseller delegat de l’empresa. Boada va acabar 
amb els avançats però costosos projectes de Ricart i va donar una 
nova orientació a l’empresa, garantint una major competitivitat i 
un major volum de producció. L’any 1961 es va firmar un acord 
amb la companyia Leyland obtenint la llicència del motor Comet, 
que donaria lloc al Pegaso Comet, un dels models de més èxit de 
l’empresa. No tenia les avançades solucions del Barajas, però era 
molt fiable i bastant més barat. Estava capacitat per una càrrega 
útil de 8 tones, amb un motor dièsel de 6 cilindres en línia i una 
potència de 125 cv. Es va fabricar amb algunes variacions fins 
l’any 1977. Al mateix temps es van fabricar models de camions 
més pesats, com l’Europa, així com autobusos, tractors i fins i tot 

vehicles militars
Durant els anys 
seixanta Pegaso va 
tenir un formidable 
competidor en la 
marca Barreiros, que 
va arribar a discutir 
la seva primacia fins 
al punt de que l’any 
1966 es repartien 
al 50 per cent el 
mercat espanyol de 
vehicles industrials. 
Aquell mateix any fou 
adquirida la marca 
SAVA, que es va 
convertir en una mena 
de filial per fabricar les 
furgonetes de Pegaso.
A començament 
dels anys 70 es van 
realitzar canvis en 
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la gama de camions pesants, amb un nou motor de 6 cilindres 
en línia, amb 12 litres de cilindrada, multi-vàlvules i 300 cavalls 
de potència en versió turbo. Però alguns problemes de fiabilitat 
mecànica del model i la crisi que va començar l’any 1973 van 
afectar molt negativament els comptes de Pegaso. Per solucionar-
ho es va buscar ajut extern, firmant-se l’any 1980 un acord amb 
la firma americana IH (International Harvester) que va entrar al 

capital amb un 25 per cent. Es va dur a terme una considerable 
modernització de l’empresa a nivell organitzatiu, entrant inclús al 
camp dels vehicles militars blindats, quan fins aquell moment sols 
s’havien fabricat per l’exèrcit alguns models de camions. Fou el 
vehicle blindat BMR (Vehicle Mig de Rodes), amb casc d’alumini 
i motor Pegaso dièsel de 310 cavalls, tracció als tres eixos i 
direcció als dos extrems, amb un gran èxit de vendes nacionals i 
internacionals. Però malgrat tot, la crisi va fer que l’acord amb IH 
acabés desfent-se l’any 1983.
A partir d’aquest any, Pegaso va lluitar aferrissadament per 
remuntar la crisi. L’any 1983 es va presentar la gama Tecno amb 

motors de 12 litres de cilindrada i 352 cavalls de potència en 
versió turbo intercooler. Però el darrer gran èxit es va donar l’any 
1987 quan fou presentat el model Troner al Saló de Barcelona. 
Aquest model disposava del motor de 12 litres millorat, arribant 
a una potència màxima de 360 cavalls a 2.200 r.p.m. En paral·lel 
es produïren un gran nombre de participacions i triomfs al Rally 
Paris-Dakar i al Campionat Europeu de Carreres de Camions. 
Però tots aquests èxits no van poder alleugerir la greu situació 
econòmica de l’empresa. A principis de 1990 l’INI va anunciar la 
venda de la majoria del capital d’ENASA a un consorci format per 
Mercedes-Benz i MAN, amb gestió a càrrec de MAN. Però als 
pocs mesos, escudant-se en problemes amb el Tribunal Europeu 
de Competències, MAN es va retirar de l’operació. Finalment, 
com única solució per resoldre els problemes de la marca, el 13 
de setembre de 1990 es va firmar la venda d’ENASA al grup italià 
IVECO.
És molt curiós observar que una empresa com Pegaso, amb 
un potencial tecnològic tant elevat com el que podien tenir en 

aquell moment les nòrdiques Volvo i Scania, no va poder subsistir 
com aquestes. El motiu que s’acostuma a donar és el de que 
per existir un mercat domèstic bastant important, Pegaso no es 
va plantejar mai crear una xarxa de vendes a l’estranger, mentre 
que les empreses de Suècia, amb molta menys població i 

mercat intern, van enfocar sempre la seva 
producció a l’exterior. Quan va venir la crisi, 
aquestes empreses van poder mantenir-
se mitjançant l’exportació, mentre que 
Pegaso no va tenir aquesta opció. Com 
moltes empreses de l’INI, la marca fou 
factible mentre va tenir el monopoli en el 
seu sector, però es va enfonsar ràpidament 
quan va tenir que enfrontar-se, en una 
situació de crisi, a la competència directa 
de les empreses estrangeres. De tota 
manera, amb independència dels motius 
que van provocar la seva desaparició, la 
marca del cavall alat seguirà sent un símbol 
inesborrable del transport per carretera a 
la segona meitat del segle XX, i un digne 
epíleg per a la història de la llegendària 
firma catalana Hispano-Suiza.

Jesús Cortès i Cots
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